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Predstavujeme zamestnancov z projektu PRINED 

V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila do projektu Prined, čím sme získali 

do školy odborných zamestnancov a asistentov.  Žiakom ponúkame pestrú paletu krúžkov, 

počas ktorých si môžu pod dozorom vyučujúceho robiť aj domáce úlohy. 

V tomto čísle prinášame rozhovor s dvoma ďalšími novými kolegyňami. 

 

 Mgr. Monika ŠOLTÝSOVÁ

 Ako sa voláte? Volám sa Monika Šoltýsová. 

Odkiaľ pochádzate? Ja pochádzam 

z Bardejova. Bývam v Zborove. 

Čo ste vyštudovali?  Vyštudovala som  

učiteľstvo pre 1. stupeň s rozšírením 

o špeciálnu pedagogiku. 

Baví Vás táto práca? A prečo? Áno, baví, 

lebo môžem pomáhať deťom, ktoré  majú 

problémy s učením. 

Páči sa Vám v našej škole?  Veľmi sa mi tu 

páči, lebo sú tu dobrí žiaci a dobrí učitelia. 

Lea Čechová a Sofia Hoľpitová, 6. ročník 

 

Mgr. Alena MICHEĽOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa voláte? Volám sa Alena 

Micheľová. 

 

Odkiaľ pochádzate? Pochádzam z Osikova. 

Je to dedina v okrese Bardejov. 

Pre tých, ktorí nevedia, kde sa táto dedina 

nachádza, môžem ešte dodať, že leží asi 15 

km od Bardejova pod Čergovským pohorím 

a susedí s  Fričkovcami, Bartošovcami 

a Vaniškovcami. Je to moja rodná dedina, 

v ktorej žijem od narodenia. 

 

Čo ste vyštudovali? Po ukončení strednej 

školy som pokračovala v pomaturitnom 

štúdiu v odbore sociálno-právna činnosť 

v Košiciach. 

Keďže som profesijne začala pôsobiť 

v sociálnej oblasti, rozhodla som sa  

pokračovať v štúdiu sociálnej práce na 

Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva 

v Prešove. 

Magisterské štúdium som úspešne ukončila 

v roku 2009. Aj keď som pôsobila 
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v sociálnej oblasti, vždy ma to ťahalo do 

oblasti školstva, a tak som v štúdiu 

pokračovala ďalej a v roku 2012 som 

ukončila doplňujúce pedagogické štúdium 

na Prešovskej univerzite v Prešove. 

 

Baví Vás táto práca? Prečo? Musím 

priznať, že na tejto pracovnej pozícii som 

prvýkrát, takže som nováčikom! Moja 

práca ma baví. Škola je živým prostredím, 

a to sa mi páči najviac. Túto prácu mám 

rada pre zážitky, pre žiakov, ktorí sú tu, 

pre nové skúsenosti, ktoré mi škola 

poskytla a dúfam, že ešte poskytne. 

Páči sa Vám v našej škole? Prečo? Už 

v prvý deň školského roka žiaci určite s 

radosťou pozerali na nového člena 

pedagogického kolektívu. Aj pre 

nadriadených som možno bola otáznikom, 

ako si nováčik zastane svoju prácu. Musím 

povedať, že nástup do nového zamestnania 

vždy so sebou prináša stres, trému 

a očakávania na jednej aj na druhej strane. 

Na prácu v tejto škole si zvykám veľmi 

dobre. Páči sa mi prístup učiteľov k žiakom 

a ich vzájomné priateľské vzťahy. Celá 

škola dýcha kreatívnym cítením žiakov aj 

učiteľov. Mám tu skvelých, ústretových 

a vtipných kolegov, ktorým som vďačná za 

pomoc a rady, keďže som na začiatku 

svojej pedagogickej  kariéry. 

Timotej Palša, 6.ročník

 

Stretnutia so zaujímavými ľuďmi 

Návšteva rehoľných sestier    

 

„Boh má na všetko svoj čas" 

Milí priatelia! 

Dňa 16.2.2015 navštívili našu školu 

dve múdre ženy, rehoľné sestry Salome a 

Bohuslava. Pýtate sa, prečo práve ony? 

Odpoveď je jednoduchá. Prišli nám ukázať 

život jednej veľmi dobrej ženy, ktorá bola 

zakladateľkou spoločnosti 

CONGREGATIO JESU, ľudovo nazvané 

"anglické panny", v nej neskôr vznikol 

školský rád Sestier z Loreta. Prednáška 

bola založená na opise života Mary 

Wardovej a o jej duchovnej stránke, 

detstve, pomoci ľuďom a pod. Mary Ward 

chcela pomáhať ženám, aby znovu získali 

svoju dôstojnosť. Vychovávala ich k tomu, 

aby si uvedomovali svoju zodpovednosť v 

spoločnosti a v cirkvi. Mary Ward však vo 

svojej veľkej dôvere v Boha prijala 

utrpenie, rovnako tak i chudobu a chorobu. 

Pokorne sa podrobila cirkvi a nezlomená si 

zachovala vernosť a pevnú nádej, že ,,Boh 

má na všetko svoj čas". Zomrela vo svojej 

vlasti s menom Ježiš na perách. Odovzdala 

mu bez zvyšku všetko: svoju česť, slobodu 

a život, a to preto, aby v  cirkvi mohlo 

vzniknúť niečo nové. 

,,Naše šťastie, naša istota a náš pokrok 

nespočívajú v bohatstve a priazni kniežat, 

ale oveľa viac v tom, že máme otvorený 

prístup k všemohúcemu Bohu. Odtiaľ musí 

prichádzať sila, svetlo a ochrana.“ (Mary 

Ward).             Nikola Jančušová, 9. ročník
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Stretnutie s policajtom 

 

12. marca 2015 prišiel do našej 

školy pán policajt Valkučák. Porozprával 

nám niečo o téme kriminalita. Vysvetlil 

nám, čo je trestný čin a priestupok. 

Dozvedeli sme sa, aké sú druhy 

priestupkov, ale aj druhy trestných činov. 

Ukázal nám  knižku trestného poriadku. V 

knižke bolo uvedené,  akú sumu musí  

zaplatiť človek, ktorý spácha nejaký 

priestupok. Pán policajt nám hovoril aj 

o šikanovaní. V druhej časti prednášky 

rozprával o pokutách a výške trestov. 

Niektorí sa o kriminalite dozvedeli nové 

veci, mohli sme sa opýtať na to, čo nás 

zaujímalo, a tak rozšíriť svoje poznatky. 

Bola to veľmi pekná a zaujímavá 

prednáška. 

Viktória Vavreková, 7. ročník

Vlastná tvorba 

Poľovníci a príroda v tvorbe detí 

Poľovník a zvieratá (úryvok) 
 

Zase prišla veľká zima, 

poľovník si zaspomína. 

Čo má všetko urobiť, 

srnky hladné nakŕmiť. 

 

Zvieratká si šepkajú, 

že im senník stavajú. 

Ujo horár s poľovníkmi, 

stavajú ho tam, za kríkmi. 

 

 

Zvieratá  sú tvory vzácne, 

v zime nerady sú hladné. 

V kŕmidlách si nachádzajú, 

čo im poľovníci nechávajú. 

 

V jari sa nám odmenia, 

svoje zvyky nemenia. 

Pekným vtáčím spevom, 

či jelením revom. 

 

Viktória Vavreková, 7. ročník (víťazka 

súťaže Poľovníci a príroda v tvorbe detí) 

 

DEŇ UČITEĽOV 

Vďaka patrí učiteľom 

Sedím pri stole a premýšľam. Za 

domácu úlohu sme totiž dostali napísať 

sloh na tému: Vďaka patrí učiteľom. 

Hmm... No čo napíšem? Spytujem sa sama 

seba. Niekedy si ani neuvedomujeme, že 

niektoré úplne bežné veci nás naučili 

učitelia. Napríklad také... šnúrky. Nijako 

som sa nemohla naučiť zaviazať si šnúrky 
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na topánkach. Mohla som sa akokoľvek 

snažiť, no nedokázala som to. No nakoniec 

sa mi to podarilo. Vďaka milej a obetavej 

pani učiteľke, ktorá bola taká trpezlivá. 

To boli moje prvé stretnutia s láskou 

a nehou pani učiteľky. 

Dokonca aj obyčajné čítanie, ktoré sa mi 

dnes zdá úplne primitívne a ľahké, za ním 

bolo tiež dosť úsilia a námahy. No aj tu mi 

pomohli šikovné pani učiteľky. 

Keď idem do obchodu, v peňaženke 

v pohode nájdem a v hlave si vypočítam 

cenu za môj nákup, taktiež nerozmýšľam 

nad tým, že za to vďačím pani učiteľke. 

No, keď nad tým tak uvažujem, tak 

prichádzam na to, že vážne je to tak. A aj 

keď tých učiteľov nemáme ako žiaci až 

tak v láske, lebo sa nám nechce učiť a sme 

leniví. No v podstate im za veľa vďačíme.    

Anna Jurčišinová, 6. ročník

 

František Gura, žiak 3. ročníka – „Náš pán učiteľ Vlado Tkáč“ 
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Blahoželáme k úspechom 
 

December: 

CVČ – literárna súťaž Napíšem Mikulášovi  

– Kristián Hanuščák, Benjamín Hoľpit , 4. 

ročník – 1. miesto, Nikola Jančušová (9. 

ročník), Františka Moravcová, (8. ročník)  

- 1. miesto 

 

CVČ - Téma: „Vianočná sviečka“ 

Tamarka Choborová, 3. ročník - 1. miesto 

CVČ - Téma: „Pani Zima príde k nám“ 

Sárka Jurčišinová, 2. ročník- 1. miesto 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka – 

Nikola Jančušová, 9. ročník – 7. miesto 

 

Január: 

CVČ - Téma: „Mlieko pre deti“  

Sárka Jurčišinová, 2. ročník - 1. miesto 

Sabinka Kotuľáková, 2. ročník - 1. miesto 

Alžbeta Jurčišinová, 3. ročník - 1. miesto 

Klára Gurová, 5. ročník- 1. miesto 

 

Február:  

CVČ - Téma: „Poľovníci a príroda“ – 

výtvarná súťaž – kolektív žiačok 6.ročníka 

- 1. miesto, Sabinka Kotuľáková, 2. ročník 

- 1. miesto 

Poľovníci a príroda v tvorbe detí  - 

literárna súťaž 

Viktória Vavreková, 7. ročník - 1. miesto 

PRINED: Moje Vianoce 

Sabinka Kotuľáková, 2. ročník - 2. miesto 

 

Marec: 

Stolnotenisový turnaj - žiačky 8. ročníka 

Tamara Zbrehová 2. miesto a Karolína 

Ciglariková 3. miesto,  

Rafael Knapík ( 6. ročník) sa umiestnil na 

3. mieste v 1. kole streleckej ligy. 

CVČ – úspešní riešitelia Pytagoriády – 

kategória P3 – na 4. mieste sa umiestnila 

Alžbeta Jurčišinová, 3. ročník a 5. miesto 

obsadila Tamara Choborová, 3. ročník. 

V kategórii P4 získala 4. miesto Nina 

Čobejová, 4. ročník 

Biblická olympiáda – Žiačky 8. ročníka – 

Soňa Čobejová, Františka Moravcová 

a Timea Guteková sa umiestnili na 3. 

mieste. 

CVČ - Veľkonočná dekorácia – Sabinka 

Kotuľáková, 2. ročník – 2. miesto, Klára 

Gurová, 5. ročník – 3. miesto 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 

Naši žiaci 

boli úspešní 

aj v 

okresnom 

kole súťaže. 

Hviezdoslavov Kubín: 

II. kategória - v prednese poézie sa na 3. 

mieste umiestnil Richard Exner, 4. ročník 

II. kategória - v prednese prózy obsadila 

5. miesto Viktória Nogová, 4. ročník 

III. kategória - v prednese prózy 3. 

miesto získala Nikola Jančušová, 9. ročník 

A slovo bolo u Boha – výtvarná súťaž – 

Sára Jurčišinová (2. ročník) vyhrala 2. 

miesto. 

Apríl – máj 

Výtvarná súťaž : Prined- Téma: „Keď som 

šťastný“ - Sárka Jurčišinová (2. ročník) 

získala 1. miesto 
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Výtvarná súťaž : „Prebúdzanie sa jari“: 

ocenená práca Sabinky Kotuľákovej, 

žiačky 2. ročníka 

Výtvarná súťaž: Čarovné jablko: ocenená 

práca Evky Šmilňákovej, žiačky 7. ročníka 

CVČ – súťaž Recitál 

V 1. kategórii obsadil 2. miesto Richard 

Exner, 4. ročník, v 2. kategórii získala 2. 

miesto Nikola Jančušová, 9. ročník a 

Patrícia Chmurovičová (7. ročník) sa 

umiestnila na 3. mieste. 

 

Majstrovstvá kraja v malom futbale – 

mladší žiaci v skupine získali 2. miesto  - 

Jurčišin Sven, Jurčišin Sebastián, Kukľa 

Adam, Šutor Dávid zo 7. ročníka, Ciglarik 

Lucián (6. ročník), Pecha Samuel (5. 

ročník) a Exner Richard zo 4. ročníka. 

Majstri okresu Bardejov 

 

Prijímacie skúšky na stredné školy 

V dňoch 11.5.2015 a 14.5.2015 sa 

uskutočnili prijímacie skúšky zo 

slovenského jazyka a matematiky (v 

niektorých školách aj z anglického jazyka), 

na ktorých sa zúčastnili žiaci deviateho 

ročníka. Z celkového počtu prihlásených 

uchádzačov sa deviataci z našej školy 

umiestnili na popredných miestach 

výsledných prijímacích listín. Obstáli v 

silnej konkurencii a ukázali, že aj v malej 

škole majú možnosť získať rovnaké a 

lepšie vedomosti ako ich spolužiaci z 

veľkých škôl. 

Jún 

Žiaci 2. stupňa získali 3. miesto 

v okresnom kole zdravotníckej súťaže 

"Mladý záchranár", ktorú organizoval 

Červený kríž v Bardejove. Zloženie nášho 

družstva: Mária Voroňáková, Nikola 

Jančušová, Barbora Židziková, Šimon 

Jurčišin a Henrich Jurčišin. 

Anička Jurčišinová (žiačka 6. ročníka) 

získala dve prvé miesta vo fotografickej 

súťaži na tému "MUSÍME SI POMÁHAŤ". 

Majstrovstvá kraja v atletike – Janka 

Dudrová (žiačka 8. ročníka) obsadila 6. 

miesto. 

Blahoželáme!

Súťaž 
 

Vyhodnotenie súťaže z minulého čísla. Na fotografii v 1. čísle nášho časopisu bola 

pani učiteľka Kobulnická. Žolíka získavajú: Gabika Lenartová, 3. ročník, František Gura, 3. 

ročník, Sárka Eliášová, 3. ročník, Evka Šmilňáková, 7. ročník, Viktória Švirková, 7. ročník. 

 

 

Vašou ďalšou úlohou je uhádnuť, kto je na 

tejto fotografii. Svoj tip napíšte na lístok 

spolu s Vaším menom a  priezviskom 

a odovzdajte ho triednej učiteľke alebo 

učiteľovi. Výhercov čaká odmena v podobe 

žolíka, (budete ho môcť využiť v 

ktoromkoľvek vyučovacom predmete).
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Anglické okienko 

SmartStudentZone 

Brothers and sisters I have none but this man's father is my father's son. 

Who is the man? 

What is always coming but never arrives? 

What invention lets you look right through a wall? 

Čo povedali žiaci o svojich učiteľoch (II.časť): 
      

3.ročník - triedna učiteľka:  

Mgr. Valéria Kobulnická 

 
  Naša učiteľka najlepšia je, 

  s ňou na hodinách vždy sranda je. 

  Keď niekedy nedávame pozor   

  a vystrájame, 

  pani učiteľka sa nazlostí, no my sa jej   

  ospravedlníme. 

 

  4.ročník – triedna učiteľka: 

 Mgr. Silvia Demská   

                                                                                                   
V krásne ráno prišiel  hosť,                                                          

je to známa osobnosť.                                                                

Učí, spieva, tancuje,                                                                      

do školy sa maľuje.                                                                       

Má vždy dobrú náladu,                                                                

každému ju dáva tu.                                                                     

Učiteľka je to skvelá,                                                                    

svoju triedu zbožňuje.                                                                 

Deťom je vždy ako mama,                                                           

lieči, fúka, miluje.                                                                          

V utorok má dozor, 

dáva na nás pozor. 

4. ročník sa už končí, 

ona od nás odchádza, 

aj tak v našich veľkých srdciach, 

ona navždy ostáva. 

  Ďakujeme za všetko -  žiaci 4. ročníka 

                                                                                               

5.ročník – triedny učiteľ:      

Mgr. Michal Gura 

 

Náš učiteľ dobrý je, 

s nami vždy rád sranduje.    

Vtipy veľmi dobré má 

aj porozprávať sa s ním dá.    

Piatakov on teraz má, 

rád sa s nami zabáva. 

Pobaviť nás dobre vie,                               

že sa z toho zbláznime.      

Pán učiteľ dobrý, milý, 

pomôže nám v každej chvíli. 

 

Spracovala: Viktória Blažejčíková,  

7. ročník

 

Z našich zážitkov 

Deň kontinentov 

Dňa 8.12.2014 sa v našej škole 

uskutočnil Deň kontinentov. Každá trieda 

prezentovala jeden kontinent, ktorý si 

losoval ich triedny učiteľ. Mali o ňom 
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zahrať scénku, urobiť prezentáciu alebo 

krátky projekt. Každá trieda prezentovala 

svoju prácu pred celým druhým stupňom 

v jedálni našej školy. Prezentácie boli 

krásne, deň dopadol skvelo a ešte sme sa 

dozvedeli aj nové veci . 

Peťka Mizeráková, 7. ročník 

 

Lyžiarsky výcvik 2015 

16.2. - 20.2.2015 

Dňa 16.2.2015 sme sa ráno o 8:00 

vybrali na lyžiarsky výcvik. Išli sme na 

Drienicu do hotela JAVORNÁ. Keď sme 

došli, hneď sme sa ubytovali. Vybalili sme 

sa. Potom sme mali stretnutie 

v spoločenskej miestnosti, kde nám 

povedali všetky informácie. Obliekli sme sa 

a išli na svah. Lyže a palice sme si dali do 

lyžiarne. Prvý deň sme na svah museli 

šľapať. Rozdeľovali nás do skupín podľa 

toho, ako sme lyžovali. Niektorí stáli na 

lyžiach po prvý raz. Keď sme prišli 

z lyžovačky, mali sme pekný program. 

Každý si vymyslel choreografiu na vybranú 

pieseň. Po programe bola večera. Mali sme 

špagety. Po večeri sme pozerali televízor. 

O 22:00 sme mali večierku, ale aj tak sme 

išli spať až ráno. Na druhý deň sme už mali 

lístky na vlek. A tak sme sa lyžovali až 

doobeda. Poobede sme išli zase na svah. 

V stredu nám spravili výnimku, ktorá nás 

veľmi potešila. Išli sme na večerné 

lyžovanie. Veľmi sa nám to páčilo. Za lístok 

na večerné lyžovanie sme platili 1 euro. 

Piatok nám veľmi rýchlo zbehol. Ráno sme 

ešte išli na svah, ale potom sme sa prišli 

zbaliť a išli sme domov. Bolo to pre nás 

ťažké lúčenie. Spoznali sme veľa nových 

kamarátov a kamarátok. Z lyžiarskeho 

výcviku máme veľmi pekné spomienky. 

Keby sa dalo, na ďalší rok by sme išli ešte 

raz.   

Dagmar Bosáková  a Kristínka Homzová,  

7. ročník 

 

Deň ľudovej rozprávky 

Dňa 17.3.2015 sa žiaci 1. stupňa obliekli do 

kostýmov z rôznych rozprávok. Jednotlivé 

ročníky si pripravili dramatizáciu 

obľúbenej rozprávky – Snehulienka, Ako 

šlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, 

Ťahal dedko repu. Potom si čítaním 

pripomenuli ďalšie rozprávky. 

 

Deň vody 

Dňa 23.3.2015 sa v našej škole konal DEŇ 

VODY. 

Určite každému tento deň niečo hovorí, 

a tak sme aj my tento deň chceli zažiť. 

Celý priebeh akcie mala pod dohľadom pani 

učiteľka Bujňáková. Ako asistenti sa 

podujali žiaci ôsmeho ročníka. Na 

programe bola pripravená prezentácia 

a kvíz, neskôr súťaže na školskom dvore. 



 

 
10 

Aké by to boli súťaže na Deň vody, keby 

tam voda chýbala? A tak každá súťaž bola 

spojená s vodou. Každú prestávku boli vo 

vestibule stánky, pri ktorých sa mohli 

všetci žiaci zastaviť. Pri jednom mohli 

sledovať črievičku cez mikroskop, 

v ďalšom mohli ochutnávať minerálne 

vody... A samozrejme, žiaci mohli dostať 

čistú pitnú vodu a uvedomiť si, že jej nie 

je na svete tak veľa a nemrhať ňou. 

Preto vznikol aj tento deň, aby ľudia 

pochopili, že my berieme vodu ako 

samozrejmosť, no v iných kútoch sveta, by 

ľudia urobili všeličo, len aby im mohla 

z kohútika tiecť teplá a pitná voda. 

Františka Moravcová, 8. ročník 

 

Deň rodiny 

Rodina tvorí dôležitú súčasť života 

každého z nás. V prostredí rodiny sa 

delíme so svojimi radosťami, ale aj 

bolesťami. Od začiatku mája sa na 

Slovensku konajú podujatia pri príležitostí 

Dňa rodiny, ktorý sa celosvetovo oslavuje 

vždy 15. mája. Pri tejto príležitosti sa 

v utorok poobede naša jedáleň naplnila 

mnohými rodinami, aby sme si aj my 

pripomenuli tento sviatok. Rodičia sa spolu 

so svojimi deťmi zabávali pri rôznych 

súťažiach a kvízoch. Súčasťou rodinného 

popoludnia bolo aj vytváranie rodinných 

projektov, pri ktorých nemohla chýbať 

hudba a spev. Prvý ročník Dňa rodiny sa 

vydaril.  Pekné popoludnie prežili nielen 

deti, ale aj ich rodičia.  

 

Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime 

 

Dňa 15.5.2015 žiaci 8. a 9. ročníka 

navštívili koncentračný tábor v Poľsku v 

Osvienčime. Určite Vám pred očami 

prebehne hrôza na pomyslenie už len pri 

názve. Koncentračný tábor Osvienčim bol 

počas druhej svetovej vojny nemecký 

vyhladzovací tábor. Postavili ho na príkaz 

Himmlera 27. apríla 1940. Prenasledovaní 

boli predovšetkým Židia, ale aj Rómovia a 

mnohí ďalší. História siaha do rokov 1940 

- 1945. Zahynulo tu približne 1,5 milióna 

nevinných ľudí. V Osvienčime boli tri 

tábory. Prvý bol Auschwitz I. Pred 

vstupom do neho sa nachádza známy nápis 

Arbeit macht frei (,,práca oslobodzuje"). 

Ako druhý bol postavený najväčší komplex 

tábora Auschwitz Birkenau. Je v ňom 

známa rampa, pri ktorej sa väzni delili, či 

pôjdu pracovať alebo rovno na smrť. Zo 

spomínaných dvoch táborov väzni často 

odchádzali do pracovného tábora v 

Monowiciach – Auschwitz III. Celkový 

dojem z tohoto obdobia prináša 

zimomriavky na celom tele. Predstaviť si, 

ako tí ľudia trpeli a dokonca si platili aj 

vlastnú smrť. Boli oklamaní, trestaní, 
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zabíjaní, a to kvôli ničomu. Prevládal tam 

hlad, choroby, prísny režim a neúcta voči 

väzňom. Pri vstupe do koncentračných 

táborov Vám určite prebehne myšlienka a 

obraz minulosti, aký tam prevládal systém. 

Tí, čo prežili horor nacizmu, na to do smrti 

nezabudnú. Ich príbehy vyvolávajú aj po 

70-tich rokoch strach a hrôzu.  

 

Nikola Jančušová, 9. ročník

                                                                                                         

Didaktické hry 

Dňa 1. júna sme sa s celým prvým stupňom 

vybrali na potulky Zborovským hradom. 

Sprievodcu nám robil prešovský archeológ 

Mgr. Peter Harčar. Spoznali sme históriu 

hradu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí. 

Domov sme sa vrátili naplnení novými 

poznatkami a zážitkami, na ktoré budeme 

ešte dlho spomínať. 

 

 

Účelové cvičenie 

Dobrá nálada, súťaživosť, prepojenie 

teórie s praxou...  Takto by sme mohli 

charakterizovať účelové cvičenie žiakov 5. 

až 9. ročníka, ktoré sa uskutočnilo 

1.6.2015. Začiatok sme odštartovali na 

školskom dvore, kde boli žiaci oboznámení 
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s praktickými ukážkami prvej pomoci. 

Šikovní deviataci všetkým ukázali, ako 

ošetriť uštipnutie, popáleninu, zlomeninu, 

ako poskytnúť umelé dýchanie. Obohatení 

novými informáciami sme sa presunuli na 

lúku do Bardejovských Kúpeľov. Pre žiakov 

tu bolo pripravených 8 náročných úloh, 

ktoré museli v skupinách zvládnuť. Ukázali 

svoju silu, odvahu i vytrvalosť a domov 

odchádzali unavení, ale s dobrou náladou a 

novými skúsenosťami. 

 

Výlet 

Dňa 2. júna sme všetci žiaci 1. 

stupňa nasadli do autobusu a vybrali sme 

sa na záver školského roka na školský 

výlet. Tohto roku to bol smer Stará 

Ľubovňa, kde si na Ľubovnianskom hrade 

a v skanzene pripravili pre nás zábavno- 

edukačný program: „Vstúpte s nami do 

rozprávky“. Prehliadka skanzenu sa niesla 

na motívy tradičnej rozprávky Ako 

pastierik vyslobodil mlynárovu dcéru, 

ktorá bola doplnená ukážkami chovu 

tradičných domácich zvierat a ukážkou 

pečenia spojenou s ochutnávkou 

tradičných domácich lokší. Prehliadka 

hradu bola zameraná na poľské 

korunovačné klenoty. Súčasťou prehliadky 

bolo aj vystúpenie sokoliarov. Počas 

prehliadky sme riešili rôzne úlohy 

a hlavolamy. Okrem zážitkov z prehliadky 

hradu a skanzenu sme si všetky triedy 1. 

stupňa odniesli domov aj krásny diplom, 

ktorý sme dostali za vyslobodenie 

mlynárovej dcéry a záchranu 

korunovačného pokladu. 

 

MDD 

V nedeľu 7. júna 2015 sa areál našej školy 

opäť po roku zmenil na ihrisko plné súťaží, 

hier a zábavy pri príležitosti tohtoročných 

osláv MDD. Starostlivo pripravené 

podujatie si spolu s deťmi prišli vychutnať 

aj ich rodičia, priatelia, známi a všetci tí, 

ktorí mali chuť vrátiť sa do detských čias. 
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Každý si tu našiel to svoje. Športovci 

súťažili vo futbalovom a stolnotenisovom 

turnaji, tanečníci testovali svoje zručnosti 

v párových tancoch, labužníci si 

pochutnávali na najrôznejších dobrotách. 

Deti si merali svoje sily v rôznych 

disciplínach vedených odborným okom 

učiteľov, pričom odmenení boli aj tí 

najmenší. Škôlkarov okrem cukrovej vaty 

a nafukovacieho hradu tešila najmä jazda 

na koni. Osobitne ďakujeme za pomoc 

všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili 

o vytvorenie tejto krásnej akcie.  

 

PODAJ ĎALEJ ALEBO TIPY NA PRÁZDNINOVÉ 

ČÍTANIE  

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Pri 

tejto príležitosti sme so staršími žiakmi našej školy pripravili aktivitu pod názvom PODAJ 

ĎALEJ. Úlohou každého žiaka bolo vybrať jednu prečítanú knihu a odporučiť ju ostatným 

žiakom, to znamená podať ďalej informáciu o knihe, ktorá ich zaujala a na základe toho 

pritiahnuť k čítaniu ďalších žiakov. 

 

Soňa Čobejová odporúča knihu: 

John Green  - Na vine sú hviezdy 

Zaujímavý príbeh lásky dvoch mladých 

ľudí, ktorí bojujú so  zákernou chorobou. 

 

Zuzana Šmilňáková odporúča prečítať: 

Dcéra šialenca od Megan Shepherdovej 

Príbeh dievčaťa, ktoré sa muselo v 16 

rokoch samo o seba postarať. 

 

Lucia Exnerová 

Nebo nie je výmysel - Todd Burpo a Lynn 

Vincentová  

Túto knihu by som odporučila všetkým 

ľudom, ktorí neveria na zázraky. 

 

Klára Virgalová  

Demi Lovat -  Buď silná 365 dní v roku  

Sú tu myšlienky o jej živote a dáva ľuďom 

ďalšie rady do života.  

 

Tatiana Exnerová 

Rozprávky Barda Beedla  - J.K. 

Rowlingová 

Videli ste Harryho Pottera? Ak áno, určite 

vás zaujme táto kniha, ktorá je napísaná 

formou príbehov plných kúziel  a mágie. 

 

Henrich Jurčišin  

Alfonz Holtz-Baumert - Alfonz Vrtinôžka  

Príbeh o chlapcovi, ktorý vždy, keď niečo 

urobil, mal problémy.  A odporúčam ju tým, 

ktorí si chcú dopriať malú dávku humoru. 

 

Dávid Kavuľa 

J.R.R. Tolkien  - Húrinove deti  

Odporúčal by som to pre tých, ktorí majú 

radi Tolkiena, dobrodružné a fantasy 

knihy ako Pána prsteňov.  
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Natália Legiňová 

Andrej Štiavnický - V podzemí 

Čachtického hradu  

Túto knihu by som odporučila tým, ktorých 

zaujíma história. 

 

Veronika Lenková 

Alex Morel - Prežiť 

Je to strhujúci príbeh o láske, odvahe 

a obrovskej sile nádeje 16-ročného 

dievčaťa. 

 

Františka Moravcová 

Lauren Kateová - Pád 

Odporúčam to tým, ktorí majú radi 

romantiku a neboja sa s ňou 

experimentovať.  

 

Roman Jurčišin 

Kate Mossová - Hrobka 

Dej sa odohráva v Paríži. Súrodenci 

utekajú pred hroziacim nebezpečenstvom 

a ďalej sa dočítate v tejto knihe. 

 

Lucia Pončáková  

John a Stasi Elderedge - Očarujúca 

Odporúčam ju tým, ktorí majú radi 

romantické príbehy. Žena opisuje svoj 

život. 

 

Timotej Rimarčík 

Blue Balliett - Záhada starého domu 

Ja by som túto knihu odporučil preto, lebo 

je zaujímavá, záhadná a plná prekvapení. 

 

Jana Dudrová 

Jacqueline Wilsonová - Zlatíčka 

Táto kniha nás zavedie do rodiny, kde je 

otec rockovou hviezdou. Ako jeho 

popularita ovplyvní jeho dcéry Sunset, 

Destiny? 

 

Viktória Švirková  

Záhada čierneho škorpióna (Traja 

pátrači) 

Túto knihu napísal Robert Arthur. 

Ostatným by som ju odporučila, lebo je to 

veľmi zaujímavá a napínavá detektívka. 

V príbehu sa vyskytnú  jedovaté živočíchy, 

doktor upadne do kómy a objaví sa aj 

tajomný muž, ktorý za sebou necháva 

zvieratká origami. Určite stojí za to si ju 

prečítať... 

 

Patrícia Chmurovičová 

Jane Austen - Pýcha a predsudok 

 Je to zrejme najznámejší a 

najpopulárnejší román Jane Austenovej. 

Pán Darcy požiada Elizabeth, ale ona ho 

odmietne a zisťuje o ňom veci (jeho 

vlastnosti), no nakoniec si obaja priznajú 

svoje chyby a lásku, ktorú k sebe cítia. 

 

Evka Šmilňáková 

Milý denníček, v akej diere to žijem! 

Táto kniha je o dievčati, ktoré si píše 

denník. Píše o svojom kamarátstve 

s Izabelou, píše aj o tom, ako neznáša 

svoju spolužiačku  a navyše s ňou musí 

robiť projekt do školy. No stala sa jedna 

zvláštna vec, vo Wodehouskej škole sa 

pokazilo kúrenie,  preto  žiaci prídu do ich 

školy.  Nakoniec to dobre dopadne a ešte 

si dokonca nájde aj novú kamarátku. 

Je to príbeh mladého dievčaťa o spoznaní 

seba samej,  je to kniha, z ktorej si 

budete môcť  vziať ponaučenie a zmeniť 

svoje správanie. 

Viktória Moravcová  

Zuzka Šulajová - Džínsový denník                               

 Táto kniha ma veľmi zaujala, pretože je 

v nej opísaný život mladého dievčaťa, 

ktoré sa chystá na strednú školu. 

Rozpráva tam o svojich zážitkoch, 

pocitoch, priateľstvách, rodinných 

problémoch a o tom, ako sa prvýkrát 
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zaľúbila. Odporúčam  prečítať si ju. 

Určite sa Vám tiež zapáči. 

 

 

 

ZASMEJME SA  

Na hodine matematiky: „Móric, keď máš vo vrecku 20€ a 5€ stratíš, čo máš vo 

vrecku?" 

Móric odpovedá: „Dieru, pán učiteľ." 

 

Učiteľka sa v škole pýta Janka:  

„Janko, máš dve jabĺčka a ak jedno zješ, čo ti ostane?" 

„Ohryzok,“ odpovedá Janko. 

 

Učiteľ sa pýta žiaka: 

„Čo sú to múmie?" 

„Sušení Egypťania!" 

 

„Zobuďte svojho kolegu,“ hovorí profesor študentovi na prednáške. 

„Prečo ja? Však vy ste ho uspali!" 

Spracoval: Henrich Jurčišin, 8. ročník 

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI ... 
26. júna 2015 v školskej jedálni 
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1. Kúpeme sa v tom. 

2. Samec  kravy je .... 

3. Dedko a ? 

4. Ročné obdobie plné horúčav. 

5. Pláva v akváriu. 

6. Po dni nasleduje ...? 

7. .... je domovom pre líšku, srnku či diviaka. 

 

Na voľnú chvíľu 

 

 

 

 

 

PPRRAAJJEEMMEE  VVÁÁMM  PPOOŽŽEEHHNNAANNÉÉ  

PPRREEŽŽIITTIIEE  LLEETTNNÝÝCCHH  PPRRÁÁZZDDNNIINN  

AA  VVIIDDÍÍMMEE  

SSAA  VV  SSEEPPTTEEMMBBRRII..    

  1.      

 2.     

 3.      

4.      

 5.     

 6.     

7.      

 

Viktória Švirková,  

7. ročník 

! 
 


